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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII do Regimento Interno da ALMT, apresento
requerimento de informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), solicitando
informações a respeito dos Contrato da FGV com o Governo do Estado no campo da educação em Mato
Grosso, especialmente quanto aos seguintes pontos:

 

Informar se o contrato/convênio entre programa mais MT/FGV/SEDUC, está vigente? Houve interrupção1.
ou suspensão? Se sim, qual período? Se atualmente está ativo informar: as etapas já concluídas, metas a
serem atingidas anualmente e metas atualmente alcançadas.
Fornecer cópia do contrato/convênio firmado através do programa mais MT/FGV/SEDUC e seus2.
respectivos anexos e aditivos.
Fornecer extrato ou balanço de valores efetuados a FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS referentes ao3.
contrato/CONVÊNIO firmado entre as partes para implementação do Sistema Estruturado de Ensino FGV.

JUSTIFICATIVA

O Poder Público, em suas três esferas de competência, possui o dever constitucional de garantir acesso
completo à educação, em todos os seus níveis de formação, como preconizam os artigos 205, 206 e 208 da
Constituição Federal:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I –
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

 

Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a
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garantia de: III - atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - atendimento em
creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade

CF/1988

 

A respeito deste assunto, conforme matéria publicada no próprio site do Estado de Mato Grosso, o “Governo
de Mato Grosso firmou contrato com a FGV e implementa método de ensino inovador na rede estadual”, com
valor inicial de 549 Milhões de reais. Infelizmente, poucas outras notícias subsequentes foram
disponibilizadas para a população a respeito do andamento destes processos, o que enseja a criação deste
documento.

 

Dessa forma, como representante da população, este parlamentar solicita informações a respeito do
andamento do Contrato entre a FGV e o Estado de Mato Grosso para que possa ser feita uma análise
detalhada e para que possa ser cumprido o princípio publicitário da administração pública, em acordo com o
Artigo. 37 da Constituição Federal de 1988.

 

Por todo exposto, este parlamentar, no exercício de seu dever constitucional de fiscalização, apresenta o
presente requerimento solicitando informações a respeito dos Contrato da FGV com o Governo do Estado no
campo da educação em Mato Grosso

 

          Devido à importância de tais esclarecimentos, justifica-se o presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Fevereiro de 2023

 

Claudio Ferreira
Deputado Estadual
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